
1,25

Szerkezeti 
magasság m

Üvegvas- 
tagság,mm

Ár
Ft/m

Felárak:
1 db 90 fokos 20.000
 Egyéb szög 24.000
Extra nyílás* 20.000

 Tömítőprofilok az üvegtáblák közé: Ft/db.
PVC h-tömítés, 6mm, 1,85m 2.300
PVC h-tömítés, 8mm, 2,7m 3.200

3.500
5.000

792.000
7.000

11.500
810.500

1.593.000
20.000
48.000

1.661.000

Üvegfüggöny Kft.

Terasz-, erkélybeüvegezés tájékoztató, táblázatos árjegyzéke
2030 Érd, Debrői u. 8.

 erkély alapára:    5,4m× 265000 Ft=

2,50

E-mail: pttamas@t-online.hu

2,00 255.000

2,60

2,70

2030 Érd, Rekettye u. 38.
T/F: +36-23-371 172,  +36 30 9486916

E-mail: perekft@t-online.hu

220.000

220.000

1,90

 Síkbeli szögtörés:

1 db. 90 fokos szögtörés            1×20000=

290.000

295.000

262.500

270.000

280.000

 
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Szeretnénk tájékoztatni  Önt a vállalás műszaki feltételeiől  (szerződéskötéskor kérje és olvassa el  " A Cover általános garanciális és szállítási feltételei"-t is!) :Az alapár 
egyenes (szögtörés nélküli), egységesen  600mm széles, víztiszta, edzett üvegtáblákból álló erkélyüvegezésre vonatkozik, ettől eltérő táblaszélesség, vagy síkban való 
szögtörés, stb. esetén az ár változik. A COVER profilok alapszíne natur eloxált (EN000). Az opciós tartozékok (pl. az üvegtáblák közé PVC h-profilokat, a fali csatlakozáshoz 
falprofilt, zárszerkezet, fali rögzítő szerkezet, stb.) árát szerződéskor az alapárhoz hozzászámítjuk.  Ezek áráról az árjegyzék melletti kisebb táblázatok tájékoztatják Önt, 
illetve az ajánlatban közöljük az árakat.
Vállaljuk -  kizárólag COVER üvegezés készítésével együtt! - előtető készítését (porfestett, alumínium zártszelvényekből gyártott vázszerkezet, 16mm vastag, víztiszta 
plexiglas üreges lemez héjazással).  Egyéb szakipari munkát ( pl. erkély- korlát alatti, melleti rések elfedése, más szerkezetekhez - pl. fa ácsolatokhoz való - tömített 
illesztés,  árnyékolástechnika   szerelése, stb.) szakértelem és 
felszerszámozottság hiányában nem  áll módunkban elvállalni.  A fentiektől eltérő  megállapodást a szerződésben külön rögzíteni kell. 

2 db. 45 fokos szögtörés:          2×24000=
Tömítőprofilok nélkül                    Áfás ár:

3,00 333.000

 M =2,6m H= 5,4m

8

8

 Áfás árak, magukban foglalják a felmérés, árajánlat*, tervezés, gyártás és beszerelés költségét és az egy éves garanciát. 
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Vállalási határidő : 6-8hét  
Fizetési feltételek: A helyszíni felmérés és ajánlat ára székhelyünktől 100km-en belül 10.000  forint, 100km-en túl 20.000 forint, 
ami a helyszínen készpénzben fizetendő. Ezeket az összegeket megvalósulás esetén a teljes árból levonjuk. Megállapodáskor, ill. 
szerződéskötéskor az ár legalább 50%-a előlegként fizetendő (készpénzben, vagy átutalással), a munkát az előleg számlánkra történő 
beérkezése után indítjuk.  A fennmaradó rész átadáskor készpénzben fizetendő.  Az árak csak Cover üvegezésre vonatkoznak!  
Az árjegyzék nem tekinthető árajánlatnak!               

2,80

2,10

2,20

2,30

2,40

305.000

Oldalprofilok (falhoz): kemény "ajakos" profil + lágy
 "nyelv", Ft/db. 
6 mm, 1.85 m

262.500

8 mm,  2,7 m

300.000

Árszámítási példák:

M=1,8m , H=3,6m, (natur eloxált profil) 
 erkély alapára:    3,6m×220000 Ft=

320.0002,90

2 db.oldalprofil, 6mm, 1,85m:  2×3500=

                    Áfás ár:
6 db  táblához 5 db h-profil        5×2300=

255.000

220.000

Érvényes 2022.09.01-től visszavonásig
T/F: +36-23 377 593, +36 30 2483029

1,80

1,50

1,60

1,70 *Egy 3m hosszú erkélyhez általában egy, a 6m hosszúhoz kettő görgőnyílás szükséges, 
tehát +1 extra. Az extra nyílás hosszabb erkélyek esetén, vagy két irányban való 
nyitáskor szükséges.220.000


